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Slovo úvodem
Vážení odběratelé,
právě se k vám dostává třetí letošní číslo, na
kterém spolupracovala řada autorů. Všem,
kteří přispěli článkem ať v tomto aktuálním
nebo minulém čísle děkuji, protože bez nich
by časopis nemohl existovat.
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jako obvykle na vás čeká spousta
zajímavého čtení, věřím, že si každý najde to
své.
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Zá kla d y ch ovu sklíp ka n ů
Brachypelma boehmei

Text a foto: Tomáš Caska
Sklípkani obecně nejsou nároční na chov,
nejdůležitějšími parametry při chování pavouků je
vlhkost a teplota. Tyto parametry se odvozují od jejich
domoviny, tedy od subtropických a tropických
klimatických zón Ameriky, Asie, Afriky a Austrálie. Při
pořizování sklípkana musíme myslet na to, zda doma
někdo netrpí arachnofobií, abychom mu nezpůsobili
nepříjemné psychické stavy. Pavouci rozhodně nejsou
mazlíčci jako potkani či kočky. Ochočit se nedají a
hrát si s nimi je víceméně nemožné. Pavouka můžeme
nechat odmala zvykat na běhání po ruce, i tak se ale
může stát, že vás jednoho dne kousne.

Terárium
Obecně se dá říci, že sklípkani nepotřebují velké
prostory pro svůj pohyb. Mladé pavouky můžeme
chovat v plastových krabičkách. Musíme ale myslet
na potřeby pavouka, především jestli se jedná o
stromového, zemního nebo podzemního. V teráriu by
měla být umístěna nádržka s vodou, pavouci
poměrně hodně pijí. Smotané zbytky potravy
odstraňujeme pinzetou, než začnou plesnivět a
smrdět. Při neodstranění hrozí pavoukovi napadení
plísní. Pavouci by měli mít možnost vybrat si část
terária, která jim vyhovuje, proto bychom měli rosit
část terária okolo misky s vodou. Teplota, při které se
chová většina druhů sklípkanů, je kolem 25 °C.
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Potrava
Hlavní složku potravy pavouků tvoří hmyz, jako např.
různé druhy cvrčků, švábi či sarančata. Větším
pavoukům můžeme předkládat myší holátka. V
případě, že pavouk spořádá myší holátko, nemusíme
ho krmit celý měsíc.
Mladé sklípkany krmíme mikro cvrčky, případně
menšími moučnými červy, musíme však dávat pozor,
aby se nezahrabali do substrátu. Mláďata dobře
přijímají také mrtvou potravu. V létě si většina
chovatelů položí otázku, zda by si nemohli nasmýkat
hmyz na louce. Určitě mohli, ale já osobně to
nedoporučuji, protože volně žijící hmyz bývá
napadený mnoha parazity, kteří mohou napadnout i
našeho pavouka a zahubit ho. Další ohrožení ze strany
krmného hmyzu je v období svlékání sklípkana pavouk je měkký a cvrček by ho mohl pokousat.
Týden po svleku, když jsou všechny části těla tvrdé,
začínáme krmit. Pavouka krmíme tak, aby měl
zadeček velký, ne však napnutý k prasknutí. Mladé
pavouky krmíme častěji, dospělým dáváme přibližně
2 krmná zvířata týdně. Někdy se stane, že pavouk
potravu nepřijímá. To může být způsobeno různými
situacemi, např. přirozeným hladověním, kdy je
pavouk dostatečně nasycen, obdobím před
svlékáním, chorobou, případně u samic hlídáním
kokonu s vajíčky.

postaví a hlavohruď zvedne do nějakých 85° k
podkladu. Toto by se dalo nazvat jako varovné gesto,
pavouk přecijen působí větší a nejdřív vás varuje před
kousnutím. V případě, že je i nadále v ohrožení,
bleskovým výpadem kousne protivníka.
Uvolňování žahavých chloupků je obranná metoda
amerických sklípkanů. Při ohrožení nebo vyrušení
pavouk zádní nohou vyčeše žahavé chloupky,
zpravidla to nebývá jen jednou, ale několikrát tuto
obranu opakuje. Chloupky jsou velice jemné, mohou
způsobit zánět spojivek, případně nepříjemné svědění
kůže. Pavoukovi po této obraně zůstane lysý zadeček,
při dalším svleku se však žahavé chloupky obnoví.
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Ostřikování výkaly
Tento způsob obrany jsem zaznamenal u pavouků
rodu Avicularia. Sklípkan nejdříve nadzvedne zadeček
a pak „vystřelí“ dávku výkalů.

Svlékání kutikuly

Pro dobré svlečení potřebují pavouci vyšší vzdušnou
vlhkost. Pavouk se na svlékání připravuje - přestane
přijímat potravu a úkryt si obetká pavučinou. Svlékání
probíhá následovně: pavouk si lehne na záda, po
několika hodinách se tlak hemolymfy dostatečně
zvýší a praskne kutikula hlavohrudi a zadečku.
Pavouk postupně vytahuje nohy, které po svlékání
Způsoby chování sklípkanů
procvičuje, aby je rozpohyboval v kloubech. Neměli
Sklípkani se nejčastěji brání útěkem. Mezi další bychom ho přitom, stejně jako všechny bezobratlé,
účinné metody obrany patří jedovaté kousnutí, rušit, protože je měkký a mohl by si při útěku pokřivit
vykopávání žahavých chloupků a ostřikování výkaly. končetiny, které by se mu pak hůře svlékaly.
Jedovaté kousnutí je sklípkany používáno jen u
opravdu agresivních druhů. Při této obraně se pavouk
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Chelicery

Inzerce

Výstava a prodej exotických zvířat
Kulturní dům Peklo
Pobřežní 10, Plzeň
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Text a foto: Jaroslav Forejt
Vědecká klasifikace:
Třída : Reptilia (plazi)
Řád : Squamata (šupinatí)
Podřád : Sauria ( ještěři)
Čeleď: Gekkonidae (gekonovití)
Podčeleď: Diplodactylinae (gekoni)
Rod : Rhacodactylus
Druh : Rhyacodactylus chahoua

První nález učinil Artur Bavay v roce 1869, při svých
cestách po Nové Kaledonii. Vzorek byl popsán jako
Platydactylus chahoua . Tento holotyp byl mezi lety
1883 a 1913 zřejmě ztracen. Roux popřel také
udávanou lokalitu nálezu Kanala Lifou. Kanala
(Canala) leží na Grande Terre, kdežto Lifou je ostrov
vzdálený asi 100 km severozápadně od Grande Terre.
Bavay později jako letitý muž napsal Rouxovi, kde
potvrdil, že Platydactylus chahoua nalezl, ale lokalitu
již nebyl schopen určit (Bauer, 1985). Náhradu za
ztracený holotyp dodal Bauer v roce 1984, byl to
samec z lokality 15 km severovýchodně od Poindimie,
Valled A, St. Therese na Grande Terre (CAS 156692). V
této době už byl ale popsán jako Rhacodactylus
chahoua .

hojnější. Často bývá popisován výskyt I na Île des
Pins, ovšem tyto nálezy nejsou podložené přesnou
lokalitou. Poslední nálezy byly učiněny na malém
ostrůvku Île Belep a v severní části Grande Terre.
Vzorky sesbírané na těchto územích byly zkoumány a
vykázaly výrazné odlišnosti od R. chahoua , proto
mohly být uznány jako samostatný druh. Společně s
tímto objevem byla přezkoumána celá systematika
rodu Rhacodactylus a díky velkým odlišnostem byl
druh R. chahoua zařazen do nového rodu
Mniarogekko , který zatím tedy čítá pouze dva druhy
M. chahoua a nově objeveného gekona M. jalu sp. z Île
Belep. Pro potřeby tohoto článku se budu držet
původní systematiky a tohoto gekona nazývat
Rhacodactylus chahoua .

Výskyt R. chahoua je obvykle vázán na vodní biotop.
Vyskytuje se v okolí řek. Žije na stromech ve výšce 6 10 m nad zemí. Na Grande Terre obývá malé
roztroušené lokality jihu ostrova. V centrální části je

Český ekvivalent je pagekon mechový nebo
lišejníkový. Je to dáno jeho zbarvením, které
napodobuje kůru stromů nebo kmeny porostlé
lišejníkem. Zbarvení je variabilní od světle šedé přes
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červenou, hnědou, až po temně tmavé jedince.
Obvykle je základní barva narušena mechovou
strukturou s přídavkem zelené či oranžové. Tmaví
jedinci mívají drobné bílé tečky. Mláďata bývají světle
šedá, finální kresba a zbarvení se formuje až kolem
prvního roku života. Ke své délce je to gekon spíše
štíhlý, i když v chovech často najdeme i obézní jedince,
kteří tvarem těla připomínají spíše R. leachianus.
Celková délka je okolo 205 - 220 mm z čehož 45 – 50 %
připadá na ocas. Kraus a Kocián uvádí délku 200 – 250
mm. Váha se pohybuje od 35 do 48 g. Ocas je chápavý,
na konci s přísavným aparátem. Končetiny jsou
zakončeny pěti prsty s přísavnými lamelami a
drápkem na každém u nich. Hlava je výrazně oddělena
od těla krkem, oči jsou veliké s vertikální zřítelnicí,
která se v době aktivity roztahuje. Žilkování oční bulvy
napodobuje celkové zbarvení gekona. Šupiny jsou
Samec Rhacodactylus chahoua
malé a na omak velmi jemné. Samci mají oproti
samicím zvětšená pouzdra hemipenisů, výrazné Ve svém chovu mám skupinu 1, 2. Jedná se o téměř
preanální póry a větší a delší kloakální postranní trny. stejně stará zvířata, která u mě dosáhla dospělosti
Pohlaví je rozpoznatelné v půlroce života.
zhruba v 18 měsících. Chovám je v teráriu z OSB
lamina, velikosti 33 x 50 x 75 cm (délka x šířka x výška).
Vnitřní vybavení tvoří větve kroucené vrby a umělé

Mapa výskytu Rhacodactylus chahoua

8

3/2013
rostliny. Substrát nepoužívám, na dně jsou uložené
papírové utěrky, které obden vyměňuji. Pro potřeby
zahrabání vajec je v teráriu umístěn plastový
kelímek s vlhkým lignocelem a přikrytý kůrou.
Mělká keramická miska zajišťuje potřebnou vodu k
pití. Osvětlení zajišťuje 7W úsporná žárovka,
vytápění pak topný kabel (30 W, 4 m), který je
natažený v plastové vodovodní trubce i přes ostatní
terária. Výhřevnost tedy zajišťuje jen 66 cm kabelu.
Tato trubka je omotána přírodní jutou aby
imitovala větev a gekoni na ní mohli vylézt. Denní
teplota se v hlavní sezóně pohybuje od 25 do 30 °C
podle místa měření. Přímo na „umělé výhřevné
větvi“ je teplota ještě o 5 °C vyšší než udávané
maximum. V hlavní sezóně rosím 1 - 2 x denně, k
čemuž využívám tlakový postřikovač Gardena 5L
typ 822-20.

Roční

perioda

chovu

vypadá

následovně:

Říjen – listopad: krmím a rosím obden. Z krmné
dávky postupně vyřazuji ovocnou složku. Rosím
pouze 1x denně večer. Teplota se pohybuje mezi 25
– 30 °C. Postupně ke konci listopadu upravím dobu
osvitu a výhřevu na 9 hodin denně.
Listopad – prosinec: krmím a rosím v pondělí,
středu a sobotu. Krmím pouze hmyzem a to v
omezeném množství maximálně 1 kus na jednoho
gekona. Rosím pouze 1x denně večer. Vypínám
topení a nechávám svítit pouze úspornou žárovku a
to 9 hodin denně. Denní teplota dosahuje
maximálně 25 °C, noční klesá i na 21 °C.
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Leden – září: již na konci prosince zapínám topení a
upravuji osvit a výhřev na 12 hodin denně. V lednu
Krmím ze 70% hmyzem. Hlavní složkou jsou švábi do krmné dávky zahrnuji ovoce a střídám ho s
Blaberus craniifer, přes léto pak smýkaný hmyz hmyzem. Krmím obden. Rosím 1 - 2x denně.
(převážně kobylky a saranče). Občas přikrmuji Teplota se pohybuje mezi 25 – 30 °C.
larvami
zavíječe
voskového,
mouchami,
dešťovkami či hlemýždi. Potravu podávám Po ukončení zimní periody jsou samice velmi žravé
výhradně z pinzety. Pokaždé obaluji ve směsi a rychle nabývají na hmotnosti. Zadní rozšiřující se
Roboranu a vaječných skořápek 1:1. Zbylých 30% partie je známkou rostoucích vajec ve vejcovodech.
tvoří ovoce, dětské přesnídávky a rozmačkané nebo První snůšky kladou na přelomu ledna a února.
nastrouhané zralé ovoce (banán, jablko, Samice snáší vejce do lehce vlhkého lignocelu.
mandarinka, hruška, kiwi, hroznové víno atd.). Do Snůška čítá jedno až dvě vejce. Vejce jsou veliká 14 ovoce žádné vitamíny a minerály nepřidávám. V 15 x 25,9 - 27 mm. Vergner uvádí 14 - 16 x 26 - 32
teráriu mají na dně misku s rozemletými mm. Povrchový kožovitý obal je silně kalcifikovaný
skořápkami, které požírají zejména samice v období a je nesnadné jej porušit. Vejce vyhrabu a přenesu
březosti. Jednou měsíčně kapu do tlamky kapičku je do inkubační nádobky. Poloha snesených vajec
přípravku AD3 (dnes již není k sehnání Kombinal musí být zachována. Inkubuji v průhledných
AD3, a proto ho nahrazuji přípravkem Kombisal krabičkách, které mají víko opatřené ventilačními
AD3).
otvory. Inkubační substrát je Seramis. U prvních
snůšek jsem dělal chybu, když jsem vejce inkuboval
Jednou jsem učinil pokus, zda díky svému místu na vlhkém substrátu. Při takové inkubaci vejce
výskytu jsou gekoni schopni ulovit malou rybku. Do absorbují větší množství vody, povrch vejce se
mělké nádržky jsem napustil vodu a do ní vypustil rozpíná a zárodek se obvykle udusí. Je vhodnější
červené platy a šedá paví očka. Po chvilce gekoni inkubovat na suchém substrátu a zvýšit vzdušnou
zpozorovali pohyb ve vodě a dali se na lov. vlhkost v inkubátoru, poté inkubace probíhá bez
Vyčkávali nad vodní hladinou a pozorovali pohyb větších problémů. Při teplotě 25 – 26 °C inkubace
ryb. Několikrát se pokusili o lov, ale rybu chytit trvá 90 - 100 dní. Klátil uvádí délku 59 dnů při
nedokázali. Po podání rybiček z pinzety je ochotně teplotě 25 – 30 °C, Seipp a Henkel 72 - 81 dní při
pozřeli.
teplotě 28 °C a 65 - 77 dní při teplotě 29 °C. Vergner
udává délku inkubace 90 - 95 dní při teplotě 27 °C.
Mláďata jsou dlouhá 80 - 84 mm a váží 2,5 g. U
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prvních snůšek jsem vyndal jedno mládě z
propadajícího se vejce násilím, po 80 dnech. Mládě
bylo dlouhé 6,5 cm. Ačkoliv jevilo známky života a
bylo vzhledově plně vyvinuté, tak do 4 dnů zemřelo.
Odchov mláďat provádím v plastových boxech.
Vybavení tvoří papírový ubrousek na dně, několik
větviček a umělá rostlina. Již do těchto boxů
umisťuji misku s mletými vaječnými skořápkami.

snušek, které byly sneseny po druhém roce života
chovaných gekonů. Povaha těchto gekonů je velmi
klidná. Dá se s nimi manipulovat, aniž by skákali
ven z terária, na ruku se dají vzít bez problému. Toto
považuji za velkou výhodu naproti druhu
Rhacodactylus ciliatus, kteří zůstávají hodně plaší
až zbrklí. Chov nečiní žádné větší problémy, jen je
nutné dodávat více vápníku zejména chovaným
samicím.

Vytápím zespodu topným kabelem. Krmím hmyzem
přiměřené velikosti a ovocem. Odchov nečiní veiké
problémy, větší úspěchy jsem ale zaznamenal až u
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Výsta va " O b o j ži ve ln íci v
li d ské p é či "

Kuňka východní ( Bombina orientalis)

Text: Daniel Koleška, foto: Oleh Krotovych
Ve dnech 13. - 19. 5. 2013 se na Stanici přírodovědců v Praze konala již tradiční Výstava "Obojživelníci v
lidské péči". Kdo tuto akci promeškal, může si alespoň částečně zážitek vynahradit následující
fotoreportáží.

Celkový pohled na výstavu
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Drsnokožka kornatá ( Theloderma corticale)
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Rosnička včelí ( Trachycephalus resinifictrix)

Pralesnička pruhovaná ( Phyllobates vittatus)
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Pralesnička Anthonyova ( Epipedobates anthonyi)
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Pralesnička brazilská ( Adelphobates galactonotus)

Parosnička srdíčková ( Dyscophus guineti)
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Pralesnička strašná ( Phyllobates terribilis)
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Pralesnička Lamasova ( Ranitomeya lamasi)

Pralesnička batiková ( Dendrobates auratus)
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Ropucha stromová ( Pedostibes hosii)
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Pralesnička mnohobarvá ( Dendrobates tinctorius)

Rosnička včelí ( Trachycephalus resinifictrix)
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Pralesnička harlekýn ( Dendrobates leucomelas)
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Gonatodes ceciliae

Text a foto: Radim Svěchovský
Historie, popisy druhů
První druh rodu Gonatodes ( ocellatus) byl objeven a
popsán Grayem již v roce 1831. V průběhu 19. století
následovaly popisy dalších běžných, i dnes stále velmi
rozšířených druhů jako Gonatodes vittatus vittatus,
Gonatodes albogularis albogularis,

Gonatodes

humeralis, Gonatodes albogularis fuscus, Gonatodes
caudiscutatus a Gonatodes antillensis. V případě rodu
Gonatodes se tedy jedná o již poměrně dávno

oblasti. Jiné druhy jsou výslovně endemické (např.
Gonatodes albogularis bodinii, Gonatodes daudini,
Gonatodes vittatus roquensis) a lze je nalézt pouze na
poměrně malých lokalitách dané země nebo ostrova
výskytu. Zemí s největším druhovým zastoupením
gonatodů je Venezuela, ve které se vyskytuje 21 z 33
popsaných druhů. I další, zatím nepopsaný, druh
Gonatodes sp. Isla de Margarita pochází z Venezuely.
Další objevy nových druhů lze v budoucnu očekávat
z Venezuely a Guyany.

objevený a popsaný rod denních gekonů. Nicméně
počet v současnosti 33 popsaných druhů zcela určitě
není počtem konečným. Důkazem tohoto tvrzení jsou
v posledních 3 - 4 letech další popsané druhy
Gonatodes astralis (2010), Gonatodes lichenosus Začátky mého chovu
(2010) a Gonatodes rozei (2012).
S chovem gonatodů jsem začal před šesti lety
zakoupením svého prvního chovného páru Gonatodes
Charakteristika rodu, výskyt
albogularis fuscus (sameček je stále v chovu).
Zástupce rodu Gonatodes lze charakterizovat jako Následovaly další běžnější druhy Gonatodes vittatus
malého plachého denního gekona (výjimkou je noční vittatus a Gonatodes ocellatus. Tyto druhy však již
druh Gonatodes antillensis) s celkovou délkou do pocházely z německých Drážďan resp. Pirny, protože
dvanácti centimetrů. Jedná se o rod dichromatický druhové zastoupení gonatodů v ČR tehdy bylo, a
(zde je výjimkou nedávno popsaný Gonatodes dodnes stále je, poměrně skromné. Velmi čilé a
lichenosus) s výrazným odlišením zbarvení pestrých nadstandardní kontakty s německými chovateli
samečků a barevně spíše nezajímavých samic. udržuji dodnes neboť právě německé Sasko je
Gonatodi obývají subtropické a tropické oblasti skutečným evropským centrem chovu právě
Střední a Jižní Ameriky. Za severní hranici výskytu zmíněných gonatodů a jim příbuzných gekonů rodu
rodu lze považovat Kubu (lidskou činností byl druh Sphaerodactylus. Díky těmto zmíněným úzkým a
Gonatodes albogularis albogularis zavlečen i na jih nadstandardním kontaktům putoval například v
Floridy) a Mexiko a za jižní hranicí výskytu pak Brazílii. Evropě první odchovaný pár Gonatodes sp. Isla de
Nejrozšířenější druhy jako Gonatodes albogularis Margarita nejdříve do Ostravy a až poté byly další
albogularis nebo Gonatodes vittatus vittatus se odchované páry nabízeny a prodány v Německu.
vyskytují v mnoha středoamerických a
jihoamerických zemích, a to včetně ostrovů v karibské
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Gonatodes albogularis notatus - samička

Podmínky chovu
Své gonatody chovám výlučně v párech, jiné varianty
chovu osobně nedoporučuji. V teráriích vylíhlá
mláďata nejsou svými rodiči bezprostředně
atakována. Nicméně je vhodné při první příležitosti
mláďata odchytit a chovat je odděleně v chovných
boxech. O mláďatech v boxech tak máte lepší přehled.
Neriskujete, že jim určené malé živé krmení bude
nakonec uloveno jejich rodiči a taky, že postupem
času přece jen nepřijdou o špičku svého ocásku.
Přibližně stejně stará mláďata stejného druhu můžete
po dobu cca dvou měsíců chovat v jednom chovném
boxu, s jinými druhy gonatodů však jejich odchov
nekombinujte. Pozorujte však, zda všechna mláďata
mají dobrý přístup ke krmení. V období věku 3+
měsíců u některých druhů začíná být jasno ohledně
pohlaví jedinců a proto může dojít k již prvním
nebezpečným půtkám mezi mladými samečky.

18

mm) a také se po něm gonatodi velmi rádi a snadno
pohybují. Je zajímavé, že jeden z chovaných druhů
Gonatodes humeralis má přísavné lamely na prstech
redukované méně než druhy ostatní, což mláďatům
tohoto druhu umožňuje částečný pohyb i na hladkých
stěnách plastových chovných boxů.
Přírodní korek přidávám do chovných terárií ve formě
dutých větví nebo bloků korkové kůry. Korek je velmi
dekorativní, velmi dobře odolává vlhkosti, neplesniví
a takto vložené části korku slouží v teráriu především
jako výborné úkryty pro chované jedince. Rostliny v
teráriích používám živé, volím především menší
druhy, aby rostliny v malých teráriích příliš
nepřerůstaly. Poslední dobou se snažím nová terária
osazovat jen rostlinami ze zemí, ze kterých jednotlivé
druhy gonatodů pocházejí. K tomuto mě inspiroval
jeden holandský kamarád - chovatel, který mě občas
i nějakými rostlinami z oblasti obdaruje.

Terária k chovu mám vertikálně orientována, jsou
poměrně malá (nejčastěji 30 x 30 x 45 cm), jejich Původní terária pro chov gonatodů jsem měl
velikost samozřejmě závisí na velikosti chovaného vybavená pouze malými bodovými světly (20 W nebo
druhu.
35 W/12 V). V současné době požívám, v závislosti na
roční době, bodová světla s wattáží od 5 W do 20 W/12
Svůj první pár gonatodů jsem však choval v V. Silnější 35 W bodovky používám dnes jen pro
horizontálně orientovaném teráriu o rozměrech 60 x chované gekony Quedenfeldtia trachyblepharus a
30 x 30 cm (Š x H x V), jehož dvě boční stěny byly Saurodactylus brosseti pocházející z Maroka nebo pro
pokryté korkem. To výrazně zvětšilo chovnému páru denní gekony Pristurus carteri původem z Ománu.
G. albogularis fuscus jeho životní prostor v teráriu. Gonatodi nejsou žádní velcí milovníci vyhřívání a pod
Dnes polepuji za tímto účelem korkem dokonce nainstalovanými bodovými světly je prakticky vůbec
všechny tři stěny terária. Používám přírodní hrubý nevidíte se vyhřívat. Zmíněné malé bodovky
lisovaný korek o tloušťce 2 cm, který lépe odolává spolehlivě zajistí v malých chovných teráriích denní
dennímu rosení než hladký tenký korek (tl. 3 nebo 6 teploty 24 – 32 °C, měřeno od dolních částí terária až
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Gonatodes albogularis notatus - sameček

po místa bezprostředně pod bodovkami. V noci jsou
světla spínacími hodinami vypnuta a teplota v teráriu
koresponduje s teplotou pokoje (cca 22 – 23 °C). Pro
chovné páry gonatodů používám jako doplňkové
osvětlení UV trubice s podílem UVB záření 2.0%. Pro
čerstvě vylíhlá mláďata nebo mladé jedince gonatodů
osvit UV trubicemi nebo žárovkami nepoužívám.
Praxe ukázala, že tyto mohou být důvodem nástupů
problémů se svlékáním vedoucím až k úhynu
mláděte. Vlhkost vzduchu v teráriích udržuji v rozmezí
65 - 75%, výjimkou je druh Gonatodes vittatus vittatus,
který si vystačí s vlhkostí 55 - 60%.

Rozmnožování
Gonatodi se v chovu rozmnožují od dubna do října.
Na jaře tak reagují na prodlouženou dobu osvitu
terária, vyšší teplotu a častější a vydatnější dávky
živého krmení. Jeden měsíc po páření páru samice
naklade jedno téměř kulaté vajíčko o průměru 5 - 6
mm. Další snůška následuje za 3 - 4 týdny. Samice tak
může za jednu chovnou sezonu naklást 8 - 9 vajíček.
První snůšky mladé samičky jsou často neoplodněné,
popř. jsou vajíčka tvarově deformovaná. Toto se v
některých případech může stát i u prvního vejce v
sezoně nakladeného starší samičkou. Do chovného
páru zásadně zařazuji jen samičky, které jsou staré
nejméně 12 měsíců. U samečků je možné tuto hranici
posunout trochu níže, v krajních případech až na 10
měsíců. Co se týká délky života, má prozatímní

zkušenost je, že moje nejstarší chovná samice
Gonatodes albogularis fuscus se dožila věku necelých
pěti let. Stejně starý sameček má v dubnu 2013 právě
šest let, je stále v chovu a v nové sezoně se páří s
novou mladou samicí.

Kladení vajec
Samice svá vajíčka kladou pod dekorační kořeny, do
paždí listů bromélií, někdy je i mělce zahrabou do
hlíny. Vždy si však vyberou místo, které považují v
teráriu za bezpečné a teplotně vyhovující. Svá vejce
ukryjí na místo, kde nepřijde do přímého styku s
vodou (při rosení). V mém chovu samice preferují
snůšku vajíček do dutých stonků křídlatky japonské
( Reynoutria japonica ), které jim za tímto účelem do
terária instaluji. Toto opatření však nefunguje na
100% - odhaduji, že duté stonky ke kladení vajíček
využívají zhruba dvě třetiny mých chovných samiček.
Vejce, která jsou nakladena do stonků křídlatky
japonské opatrně vyjmu a umístím je do inkubátoru
k inkubaci při teplotě 27 °C. Ostatní vejce v teráriu
nehledám a inkubuji je přímo v teráriu. Je zajímavé,
že samička, která jednu sezonu klade výhradně do
stonku křídlatky, ve druhé sezoně může tuto zcela
ignorovat a naopak. Inkubace vajec gonatodů trvá od
70 do 120 dnů v závislosti na tom, zda je vajíčko
inkubováno v teráriu nebo inkubátoru, v létě nebo v
zimě.
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Čerstvě založená chovná teraria

Frekvence a rozmanitost druhů krmení
Krmení předkládám dospělým a ne zcela dospělým
jedincům co 3 dny. Čerstvě vylíhlá mláďata a malá
mláďata do věku jednoho a půl měsíce jsou krmena
denně, později obden. Krmení musí být vždy živé,
protože jinak gonatody nezaujme; sladké nektary
nelížou. Živé krmení musí být přiměřeně velké a co do
druhové rozmanitosti, pokud možno, co nejvíce
pestré. Přes zimu mohou být gonatodi krmeni např.

malými cvrčky, rybenkami, octomilkami, svinkami,
moly, moučnými červy (nejlépe po svleku), přijímání
malých švábů gonatody nemám ověřeno. Naopak
zrnokazi nebo jiní malí broučci s tvrdými krovkami se
mi jako krmení neosvědčili. V létě můžete nabídnout
i jiný vhodný malý měkký hmyz (komáři, mouchy,
maličké můry apod.).

Gonatodes ocellatus - sameček
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Gonatodes vittatus

Chovy gonatodů v Evropě a USA
V Evropě se v současné době, dle mých informací,
chová následujících 11 druhů gonatodů: Gonatodes
albogularis fuscus, Gonatodes albogularis notatus,
Gonatodes antillensis, Gonatodes atricucullaris,
Gonatodes

caudiscutatus,

Gonatodes

concinnatus,

Gonatodes
Gonatodes

ceciliae,
humeralis,

Gonatodes machelae ( Gonatodes sp. Isla de
Margarita ), Gonatodes ocellatus, Gonatodes vittatus
vittatus. V USA se chovají stejné druhy, avšak nemám

potvrzeno, že by v amerických chovech byl chován
Gonatodes atricucullaris, Gonatodes concinnatus a
Gonatodes machelae . Na druhé straně je v USA
prokazatelně chován Gonatodes albogularis
albogularis, který byl v minulosti i v evropských
chovech, ze kterých se však postupem času vytratil. V
Japonsku je chován další zajímavý druh gonatoda
původem z ostrova Union Island - Gonatodes daudini.
Předpokládám, že právě druhy Gonatodes albogularis
albogularis a Gonatodes daudini by se mohly v Evropě
v sezoně 2013 objevit.

zajímavé druhy - Gonatodes vittatus roquensis
(souostroví Los Roques) a Gonatodes sp. Isla de
Margarita (národní park Cerro de Copei na ostrově
Isla de Margarita). V průběhu velmi krátkého a
turisticky organizovaného pobytu na Los Roques (20
hodin, návštěva pouze tří ostrovů z celého souostroví)
jsem neměl možnost endemický poddruh Gonatodes
vittatus roquensis pozorovat. Národní park Cerro de
Copei na ostrově Isla de Margarita jsem navštívil
dvakrát, ale ani tam jsem neměl dostatek štěstí a
možnost na lokalitě pozorovat tento zatím nepopsaný
druh. Později jsem byl informován, že Gonatodes sp.
Isla de Margarita se vyskytuje až v méně zalesněných
vrcholových partiích národního parku. Přesto se
domnívám, že zkušenosti s místním specifickým
počasím, měření teplot a vlhkosti na lokalitách využiji
a zúročím ve svém chovu.

Návštěva Venezuely
Svoji první návštěvu Venezuely, země s nejčetnějším
výskytem druhů gonatodů, jsem si naplánoval na
leden letošního roku. Chtěl jsem tam navštívit
zejména dvě lokality, na kterých se vyskytují dva
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Závěr
Chov gekonů rodu Gonatodes bych doporučil mírně
pokročilým chovatelům, a to zejména těm, kteří jsou
omezeni ve svém chovu nedostatkem místa.
Nejběžnější druhy gonatodů jsou v omezených
počtech nabízeny i v ČR, nejsou náročné na chov, s
odchovy mláďat nejsou větší problémy. Menší
zástupci rodu mohou být chováni ve vertikálně
orientovaných teráriích o rozměrech 30 x 30 x 45 cm
(Š x H x V). Samečci gonatodů jsou mimořádně
vzhledově atraktivní. Všichni chovaní jedinci jsou díky
své denní aktivitě velmi vděčnými a pěknými objekty
k pozorování, a to i přes již zmíněnou plachost.

www.gonatodes.wz.cz
Pozn.: V den odeslání textu tohoto článku do redakce
jsem obdržel informaci o dalším nově popsaném
druhu Gonatodes naufragus z venezuelského ostrova
Isla de La Blanquilla.

Stonek křídlatky japonské na kladení vajíček
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Inzerce
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Macro p an esth ia rh in o cero s

švá b í m o n stru m

Macropanesthia rhinoceros 0,1

Text a foto: Vítězslav Honsa
Hlavní skupinou, která mě chovatelsky již léta
přitahuje, jsou sklípkani. Občas však neodolám a
zkouším chovat různé bizarní beozobratlé živočichy.
Nejinak tomu bylo i v případě těchto
nepřehlédnutelných australských švábů.
První kontakt s tímto druhem jsem zažil ještě jako
pracovník plzeňské zoo, kdy přivezl Jirka Trávníček ze
své cesty do Austrálie 4 nedospělé exempláře jako dar
od muzea. Byla to pro nás úplná svátost, neboť
vyvézt z Austrálie legálně jakéhokoliv živočicha šváby nevyjímaje, bylo nemyslitelné. Dostali jsme
přísné instrukce, jak je lze jednoduše chovat na
suchém eukalyptovém listí – bohužel eukalyptového
listí bylo na krátké období, a proto jsme museli po
čase přejít na obyčejnou hrabanku. Bohužel
v průběhu růstu došlo k úhynu dvou jedinců a zůstalo
pouze jedno pohlaví. V té době se tato zvířata snad
v Evropě ještě nechovala - na internetu jsem našel
pouze jeden článek v čínštině s fotkami z přírody.

24

V Austrálii obývají oblast severního Queenslandu
nebo dle Natural History Museum Londýn – východní
Queensland – biotopy s eukalypty, akáciemi a
dokonce i prales. Hrabou si nory o délce až 1 m, do
hloubky 40 cm v písčité půdě. Dosahují délky 8 cm při
váze až 35 g.

Popis
Dospělí jedinci jsou tmavě hnědí, lesklí a hladcí. Po
svleku jsou jasně bílí a postupně červenají až
hnědnou (viz foto). Někteří samci jsou od samic na
první pohled jasně poznatelní dle zvednutého –
pronota. Odtud je pravděpodobně odvozen druhový
název rhinoceros (podoba s nosorožcem). Hlava je
zakrytá štítem - šváb celkově působí velmi dobře
opancéřovaně. Tělo je pospojováno články. Pod
pancířem se skrývají hrabavé končetiny, které jim
umožňují hrabat oblíbené nory.

Velikost a váha dospělců v mém chovu

Samci dosahují váhy od 15 - 25 g, délka těla od 6,5 Až v roce 2003 jsem se opět setkal s tímto druhem na 7,8 cm. Samice jsou menší s váhou 18 - 22 g a velikostí
jedné sklípkaní burze, kde byla mláďata nabízena za 6,8 - 7,5 cm. Měřil a vážil jsem 5 náhodně vybraných
20 eur. Snad všichni se na šváby (včetně mě) chodili samců a samic v době rozmnožování (duben 2013).
koukat a potěžkávali dospělce, mláďata se však
neodvážili kupovat. Trpěl jsem až do konce burzy, Mláďata se rodí ve velikosti 1 - 1,3 cm, jsou bílá (viz
neboť jsem se rozhodl prodávajícímu nabídnout foto). Během 14 dnů (dle teploty) se svlékají. Pohlavní
výměnou za šváby svůj odchov sklípkanů dospělosti dosahují po 3 - 4 letech. Životnost jedinců
Selenocosmia arndsti, v té době ještěne tolik chovaný v mém chovu dosahuje 10 let. Samci postupně hynou
druh. Prodávající byl nadšen a já si vybral 5 samců a dříve, vždy nějaký uhyne v době rozmnožování. Jedna
5 samiček, šlo to špatně, ale nakonec to sedělo.
samice se byla schopná rozmnožovat ve stáří 9 let.
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Macropanesthia rhinoceros po svleku

Počet mláďat byl pouze 8 jedinců.

velice křehká. Nedoporučuji je vůbec brát do ruky.

Délka života je ovlivněna teplotou chovu a Další hrabanku přisypávám, až když nevidím vrstvu
případnými poklesy teplot.
listí. Do bedny je dobré vložit trouchnivé větve dubu
či buku. Občas se jimi švábi přiživí, ale není to jako u
Chovná nádrž
rodu Panesthia , který větve celé zbaští jako termiti.
Plastová bedna s víkem o příslušných rozměrech.
Občas přikrmuji jablkem, rambutanem či banánem.
Vlhkost
Vždy takové množství, které švábi ihned sežerou, aby
Jedna část vlhčena, druhá přesychá. 1x týdně naliji se v nádrži nerozmnožili roztoči.
do malé mělké misky vodu - švábi často pijí. Taktéž
nové listí postříkám rozprašovačem.
Před očekávanými porody vyměňuji ½ substrátu
s trusem.

Teplota

Plastové boxy mám umístěné nad terárii s gekončíky
nočními, kde od února do srpna přitápím 40 W
žárovkou, takže v bedně je 25 - 28 °C po dobu svícení.
Následně pak cca 2 měsíce (září, říjen) 25 W žárovka.
Přes noc pokles na 19 - 22°C. V zimních měsících 17 19 °C.

Pozorování

Krmení

Zvířata chovám ve skupinách – na počátku se jednalo
o skupinu 5 samců a 5 samic, nyní mám dvě skupiny
10 samic a 5 samců. Vzhledem k jejich skrytému
způsobu života není jednoduché je sledovat. Při
odstranění víka z chovné bedny se začnou chovat
nepřirozeně a snaží se zahrabat. Občas je možné
vidět, jak se vrhnou na ovoce či pijí.

Základ tvoří harabanka dub/buk 1:1. Vždy nasbírám
celý pytel, který nechávám otevřený, aby došlo
k přeschnutí – zamezíme tím růstu plísní a hub
v boxu. Také se vytratí případní škůdci – zejména
stonožky či pavoukovci, kteří by mohli ublížit zejména
čerstvě narozeným mláďatům, která se rodí bílá a jsou

Zatím se mi nepodařilo sledovat jejich páření ani
porod mláďat. Moje samice rodí od března do května.
Myslím, že každá jednou a množství mláďat ve vrhu
se pohybuje od 10 - 20 kusů. Narozená mláďata je
dobré nechat ve skupině s dospělci, aby si osadila
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Macropanesthia rhinoceros 1,0

Macropanesthia rhinoceros 0,1

zažívací trakt příslušnou bakteriální mikroflórou - Závěr
minimálně do velikosti 2 - 2,5 cm. Časné odstavy Vzhledem k atraktivnosti a minimálním nárokům na
v porovnání se zvířaty chovanými ve skupině péči vřele doporučuji k chovu. Čím méně se o ně
zaostávají v růstu a nezřídka hynou.
staráte, tím větší radost vám dělají. Dospělý šváb si
velikostí nezadá s „angličákem“(autíčkem na hraní),
a tudíž můžete do chovatelství zasvěcovat své
ratolesti. Věkovou hranici bych stanovil od tří let.

Macropanesthia rhinoceros, svlečená

26
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Chovný box

Macropanesthia rhinoceros - nymfa

27
Rambutan -pochoutka
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Macropanesthia rhinoceros, svlečené mládě
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Macropanesthia rhinoceros
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Text a foto: Daniel Koleška
sporadicky – sloužil k těžbě borovicového dřeva,
dřevěného uhlí a k chovu dobytka, který mu z velké
části dodal spasením veškerého porostu dnešní
takřka polopouštní ráz. Zajímavostí je, že místní
sokolovitý dravec ostříž jižní ( Falco eleonorae ) byl
ve středověku velmi ceněn v sokolnictví. Z
pobřežních lišejníků Roccella phycopsis se zase
vyrábělo drahé purpurové barvivo. Díky své
strategické poloze a 3 majákům, které jsou
rozmístěny na všech cípech ostrova, měla
Dragonera je malý ostrůvek o rozloze pouhých 2.88 Dragonera svůj význam též v obraně Mallorcy.
km 2. Leží 800 m daleko od jihozápadního pobřeží
Mallorcy, největšího z Baleárských ostrovů. Pro Na Dragoneru se nejlépe dostanete krátkou
svoji malou rozlohu nemá žádné stálé obyvatele a plavbou z městečka Sant Elm, které je doslova
kromě turistů, kteří sem jsou hojně přiváženi z přeplněné turisty, převážně z Německa a Anglie.
okolních mallorských přístavů, se na ostrově Spoj vyplouvá pravidelně vždy v celou a při vysazení
vyskytuje pouze několik pracovníků parku. Ti zde na pevninu ostrova se vás kapitán zeptá, v kterou
mají pěknou správní budovu, před kterou hodinu chcete opět vyzvednout. Tím je zajištěna
hospodaří na skromných políčkách s rajčaty a další určitá evidence turistů. Náš původní záměr na
ostrůvku strávit noc byl tímto tedy zhacen (ono
zeleninou.
však ve finále nebylo o co stát, jak se ukázalo
V minulosti byl ostrůvek lidmi využíván pouze později). Po výsadku ve skromném „přístavu“ vítá
Po včerejší silné bouři, kterou podle britských
deníků Mallorca nezažila posledních 20 let, a která
nás málem odfoukla zpátky na evropské pobřeží,
jsme se ráno vydali na trek přes hřeben k městečku
Sant Elm a nyní se celí upachtění přehupujeme přes
jeho vrcholy. Naskýtá se nám pohled na cíl zítřejší
cesty – malý ostrůvek Dragonera, který hojně
obývají malí dráčci Podarcis lilfordi gigliolii, za
kterými jsme se sem vypravili.

Mladé ještěrky mají poměrně pestře zbarvené ocasy
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Ještěrky tráví podstatnou část svého dne vyhříváním na kamenech
celou skupinku turistů správce přírodního parku a
klade nám lámanou angličtinou mísenou se slůvky
mallorquí ( jazyk mallorčanů – šišlavá směs
katalánštiny a španělštiny) na srdce, že dnes počasí
není příliš příznivé a výlet k nejvýše položenému
majáku Far Vell nám nedoporučuje. Po tom, co jsme
se snažili mu vysvětlit, že se větru nebojíme, nám
ho vysloveně zakázal. Vydali jsme se tedy na velmi
rekreační vycházku k severovýchodnímu majáku
Far de Tramuntana, od kterého jsou krásné výhledy
na příkré srázy pohoří Serra de Tramuntana
spadající desítky metrů do moře na jihozápadě
hlavního baleárského ostrova. Cesta od správcovy

budovy k majáku zabrala i s nezbytným obracením
kamenů, fotodokumentací a svačinou okolo
půlhodinky.
Jak jsem již zmínil v úvodu článku, Dragonera
nedostala své příznačné pojmenování pro nic za
nic. Její pevnina je domovem malých „draků“ –
ještěrek Lilfordových ( Podarcis lilfordi), endemitů
baleárské fauny. Konkrétně pak poddruhu P. l.
gigliolii, který najdete pouze na tomto malém
kousku země obklopeném mořem. Jedná se o
příbuzný druh naší ještěrce zední ( Podarcis muralis),
vyskytující se u nás na jediné lokalitě u Štramberka.

30
Nabízená pochoutka v podobě kousku ovoce zapudí i přirozenou plachost
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Ještěrky Lilfordovy mohou mít i pěkné modré zbarvení
řádně zabrat. Došlo to tak daleko, že na hlavních
ostrovech Baleárského souostroví se dnes s
ještěrkami rodu Podarcis prakticky nesetkáte
(Cooper, Pérez-Mellado, 2012). Jejich populace jsou
roztroušeny po malých ostrůvcích okolo hlavních
ostrovů, které nejsou stále osídleny lidmi, a
antropogenní vliv je tam tak minimální. Tímto
rozmístěním jsou však mnohem náchylnější k
vyhynutí celé populace např. po zavlečení nemocí.
Po krkolomné rozpravě se zaměstnancem parku
jsme se dozvěděli, že na Dragoneře probíhá
intenzivní monitoring zavlečených potkanů, kteří se
zde díky svědomitosti ochranářů už několik let
nevyskytují. Problémem prý zůstávají racci, kteří se
Ještěrka Lilfordova to nemá nijak jednoduché. Díky na ještěrkách občas přiživují.
příchodu člověka se na Baleáry dostali i psi, kočky a
potkani, kteří dávali místním populacím ještěrek
Velmi příbuzná je též ještěrka pityuská ( P.
pityusensis) obývající ostrovy okolo Ibizy. P. l.
gigliolii není co do vzrůstu nijak obrovským
ještěrem. Spíše naopak – na délku dosahuje 12 – 14
cm (Šmek, 2010). Zbarvení je v rámci druhu velmi
variabilní. Lze pozorovat jedince melanistické
(úplně tmavé), ale i světle hnědé s několika pruhy
na hřbetě a různou intenzitou „skvrnitosti“. Námi
pozorovaní jedinci na Dragoneře byli převážné
tmavohnědého zbarvení, s trochu světlejšími bříšky
a pěknými modrými skvrnami na bocích. Juvenilní
jedinci jsou pak světlejší se zelenavě zbarvenými
ocasy.

Ač čelisti ještěrek Lilfordových nevynikají svými rozměry, dokážou efektně porcovat nabízené ovoce
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Samice kladou od dubna do června až 3 snůšky o 2
– 4 vejcích v kožovitých obalech. Ta se líhnou od
června do srpna. Mláďata jsou samostatná a ihned
si sama vyhledávají potravu. Dospívají po 1 roce
života a celkem se dožívají až 13 let (Šmek, 2010).
Ještěrka Lilfordova je zahrnuta ve II. příloze
mezinárodní úmluvy CITES a v Červeném seznamu
ohrožených druhů zvířat IUCN je vedena pod
statutem Ohrožená (naposledy aktualizováno v
roce 2009). Oficiální zdroje uvádějí, že kromě
predačních tlaků je ohrožována taktéž nelegálním
odchytem za účelem chovu v zajetí.

vyvolat v kolonii ještěrek vzrušení. Po chvilce se
začaly sbíhat ze všech směrů a rázem jsme před
sebou měli několik desítek jedinců zuřivě
hodujících na tom kousíčku hrušky jako varani
komodští sápající mrtvou kozu. Při té příležitosti
bylo také dost času na fotografování. Bohužel tento
nebývalý ruch přivábil i nezvané hosty, a tak jsem
měl brzy před sebou chuchvalec krmících se
ještěrek a za zády chumel řvoucích německých
turistů. Po spořádání ovoce se ještěrky ještě chvíli
poohlížely po přídavku a pak se poklidně přesunuly
do svých štěrbin v kamenitém terénu.

Za potravu slouží ještěrkám Lilfordovým takřka
cokoli. Jedná se o omnivorní druh, takže se živí
vším, co najdou – od hmyzu, který tvoří převážnou
složku jejich jídelníčku, přes nektar rostlin po
ovoce, které jsou schopné efektně porcovat svými
malými čelistmi. Při krátké procházce nad pobřežím
ostrůvku jsme míjeli cedule s nápisem „Nekrmte
ještěrky!“. Já jsem však neodolal a s ještěrkami se
podělil o kousek hrušky zbylé od snídaně. Člověk by
ani neřekl, kolik dokáže takový malý kousek ovoce

NP Sa Dragonera je sice malý, ale zato krásný
kousek přírody, který se podařilo vyrvat člověku ze
spárů a udělat z něj pomyslnou archu, na které
může přežívat zajímavý a pěkný poddruh ještěrky
Lilfordovy. Pokud někdy budete mít příležitost
cestovat po Mallorce, určitě doporučuji tento
kousek přírody nevynechat. Ostatně, z východního
pobřeží se na to jihozápadní dostanete během
hodiny.

Zdroje:
Cooper, E. W., Pérez-Mellado, V. (2012): Historical influence of predation pressure on escape by Podarcis
lizards in the Balearic Islands. Biological Journal of the Linnean Society. 107: 254-268.
Šmek, P. (2010): Menorca nejen muzeum pod širým nebem, ale i domov ješterky baleárské – černé perly
evropské herpetofauny. [online] http://www.ifauna.cz/terarijnizvirata/clanky/r/detail/5534/menorcanejen-muzeum-pod-sirym-nebem-ale-i-domov-jesterky-balearskecerne-perly-evropske-herpetofauny/
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Archimandrita tesselata

Text: Martin Kulma, foto: Karolína Hamzová
Švábi jsou jedním z nejstarších druhů hmyzu, jehož
předchůdci na Zemi vznikly před více než 300
miliony let. Nyní je tento řád téměř celosvětově
rozšířen a čítá přes 3500 druhů, z nichž nejvíce žije v
tropickém a subtropickém pásu. V mírném pásu se
vyskytuje pouze cca 5 % druhů.
Švábi mají dorsoventrálně zploštělé, většinou
tmavě hnědé až černě zbarvené tělo Na konci
zadečku jsou dva štěty, které jsou u samců
doplněny ještě dalšími dvěma přívěsky. Hlava je
otočená dozadu a je zčásti nebo zcela překrytá
štítem. Na hlavě jsou dlouhá, nitkovitá
mnohočlenná tykadla, oči a kousací ústní ústrojí.
Křídla mohou být vyvinuta zcela nebo mohou být
zakrnělá. První pár křídel je silnější, tužší, zadní
křídla jsou jemná, blanitá. Švábi však létají pouze
na kratší vzdálenosti. K pohybu jim slouží dobře
vyvinuté končetiny, které mají silné kyčle a 5-ti
členné chodidlo.
Jedná se o hmyz s velmi dobrou reprodukční
schopností a životaschopností, což jsou dvě zásadní
vlastnosti, kvůli kterým jsou oblíbeným druhem k
produkčnímu chovu - jako krmivo dravých
terarijních zvířat. Zároveň jsou to však také
vlastnosti, které způsobují mezi lidmi celosvětově
špatnou reputaci tohoto druhu. Švábi podle
rozmnožování dělíme na „živorodé“ (samice
inkubuje ootéku ve svém těle) a „kladoucí ootéky“
(samice klade ootéku, která se inkubuje ve vnějším

prostředí). Úspěšnost a délka inkubace ooték a v
podstatě i doba vývoje, závisí u švábů, stejně jako u
ostatních druhů hmyzu, na teplotě.
Základní vlastností z pohledu chovu krmných švábů
je kromě schopnosti reprodukce (pokojová teplota
x přitápění), také obtížnost manipulace (létaví x
nelétaví, lezou x nelezou po skle). Obecně se
nedoporučuje chovat švábi např. r. Periplaneta,
Blata, Blattella, Nauphoeta apod., kteří jsou schopni
se velmi dobře rozmnožovat při pokojové teplotě a
při úniku zamořit nejen chovnou místnost, ale i její
okolí, což zrovna nepřispěje ke zlepšení
sousedských vztahů, pověsti chovatele a ve své
podstatě i pověsti švábů jako takových.
Pro chov švábů se doporučuje využít plastových
nádob, které vyplníme proložkami od vajec. V
nádobě by mělo být i místo na zelenou potravu,
které by nemělo přímo hraničit s proložkami a
suchou potravou, aby nevznikala plíseň. Víko je
nutné u všech létavých a šplhavých druhů, ovšem
doporučuje se jej použít pro všechny druhy, protože
i ty „nejlínější druhy švábů“ se občas vybičují k
neskutečným akrobatickým výkonům a dokáží
svým únikem nepříjemně překvapit nejen
chovatele. Víko by mělo být vzdušné, minimálně z
25 % tvořené hliníkovou sítí proti hmyzu. Do chovné
nádoby lze umístit i napáječky (např. upravené
napáječky pro ptáky) nebo krmítka s vodním
rosolem, švábi vodu potřebují a doplňovat ji pouze
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Archimandrita tesselata

zeleným krmivem je nejen neekonomické, ale
poměrně nevhodné i z hlediska hygieny. Pokud je
nutné švábům přitápět, nejlépe se k tomuto účelu
hodí topné folie, topné kabely nebo využití
odpadního tepla např. z jiných terárií.
Nedoporučuje se vytápění žárovkou, švábi nejsou
příliš světlomilní, dávají přednost tmavým místům.
Švábi nejsou příliš nároční na výživu, doporučuje se
krmit suchým pečivem, granule pro psy nebo pro
hlodavce nebo krmivem pro akvarijní ryby. Jako
čerstvou složku lze využít v podstatě jakoukoli
rostlinu, ovoce, zeleninu – švábi jsou schopni

přijmout téměř cokoli.
Každá skupina švábů má rozdílné požadavky na
techniku chovu, podrobněji zde rozebereme chov
momentálně asi nejvyužívanějších druhů krmných
švábů Blaptica dubia, Blaberus discoidalis a
Shellfordela tartara . Jedná se o druhy, které jsou
nelétavé, neschopné lézt po skle a zpravidla dobře
přijímané zvířaty. Lze je využít jako hlavní i
doplňkové krmivo. Kromě výše uvedených druhů
lze pro krmení využít i méně populární druhy,
například obří švábi Archimandrita tessellata
(zkrmovat hlavně nymfy), Blaberus craniifer (větší

Přibližně týden stará mláďata švábů Shelfordella tartara
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ještěři),
Gromphadorhina
portentosa
(spíše
expoziční druh, slabá rozmnožovací schopnost),
Panchlora nivea (létá, obtížný chov - potřebuje
hrabanku, dospělci přijímají pouze nektary) a jiné.
Výhody níže uvedených švábů oproti jiným druhům
krmného hmyzu:
Nejsou draví, nízká mortalita, snadná manipulace,
bez rizika zamoření, nízká míra kanibalismu,
snadný chov, dobrá rozmnožovací schopnost a to
nejlepší nakonec – nestridulují.

Technika chovu B. dubia
Patří do druhově nejpočetnější skupiny švábů,
skupiny Blaberidae, typické větším tělesným
rámcem a živorodostí. Pochází ze subtropického a
tropického pásu v Jižní Americe. Obě pohlaví
Blaptica dubia rozlišujeme podle výrazného
dimorfismu křídel. Samci (4 - 4,5 cm délky) mají
dlouhá křídla překrývající celé tělo, zatímco samice
(3 - 4 cm délky) mají křídla redukovaná. Rozlišit
pohlaví lze již v pátém svleku (2 cm délky) podle
výrazných zárodků křídel u samců.

Pro efektivní chov je třeba udržovat velkou hustotu
kolonie a přitápět na 26 – 30 °C. Při úniku
jednotlivců nebo malého počtu nejsou schopni
zamořit prostory mimo chovnou nádobu. Tito švábi
se začínají pářit asi týden po dospělostním svleku,
po cca 2 měsících vypustí samice 20 – 30 larev, které
dospějí během následujících 12 měsíců. Dospělí
švábi mohou žít i déle než rok. Při velké spotřebě je
nejlepší chov několika kolonií ve více nádobách s
tím, že se vždy krmí pouze z jedné nádoby. Když se
kolonie oslabí, začne se krmit z nádoby jiné, dokud
předchozí kolonie opět nezesílí.
Zkrmovat lze všechna stádia, dospělí samci však
bývají někdy hůře přijímáni kvůli chitinovým
křídlům.
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Technika chovu B. discoidalis
Patří do stejné skupiny švábů jako druh předchozí,
jedná se o ještě větší druh, kdy dospělí jedinci
mohou dorůst až do 5 cm (samice) a 5,5 – 6 cm
(samci). Jejich předností oproti B. dubia je vyšší
výživná hodnota, lepší chuť (nedospělá stádia jsou
velmi dobře přijímána). Naopak nevýhodou může

Čerstvě svlečená samice Shelfordella tartara
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být, že okřídlená jsou obě pohlaví a pokud tedy
krmíme dospělci, může dojít k problémům s
přijmem potravy. Podmínky chovu a technika
zkrmování jsou téměř stejné jako u předchozího
druhu.

Pro úspěšný chov je dobré ootéky z chovné nádoby
vybírat a nechávat inkubovat v jiné nádobě. Po
vylíhnutí se nymfy přesypou do jiné nádoby, kde
proběhne vývoj v dospělce (v těchto nádobách není
na rozdíl od nádob s chovnými dospělci a ootékami,
nutné přitápět).
Všechna stádia jsou většinou bez problému
Technika chovu S. tartara
přijímána, výhodnější vzhledem k chovu je
Jedná se o menší druh švábů, okřídlení samci i
samozřejmě zkrmovat nedospělé nymfy.
neokřídlené samice dorůstají 2 – 3 cm. Samice
dospívají během 8 – 10 měsíců. Pokud je teplota
vyšší než 26 °C (nutno topení), kladou po páření asi
1 cm dlouhé ootéky, z kterých se do měsíce vylíhne
až 20 nymf (3 – 4 mm). Při pokojové teplotě se v
chovu ootéky téměř neobjevují.

Dospělec druhu Blaberus discoidalis

36
Dospělý samec Shelfordella tartara jako zpestření potravy pro želvu rodu Trachemys
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Gekon lávový ( Tarentola delalandii) pojídající švába Shelfordella tartara
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Gekončík noční ( Eublepharis macularius) pochutnávající si na nymfě Blaberus discoidalis
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Samice Shelfordella tartara s ootékou

Ootéky švábů Shelfordella tartara
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O p ů vo d u ge ko n ů a osta tn ích
s o u č a s n ýc h p l a z ů .
Čá st 2 . – Pa le o n to lo gi cký vývo j ge ko n ů

Nález ještěra Ardeosaurus brevipes (USA) v průběhu preparace (Matter 1981).

Text: Ivan Vergner
Fylogenetický výzkum malých ještěrů, k nimž
gekoni patří, byl dlouho obtížný pro nedostatek
paleontologických dokladů. Zlepšené metody
preparace zkamenělin dovolily v posledních
desetiletích získat nevelkou řadu nejmenších
fosilních gekonů, z nichž bylo možné odvodit
fylogenetický vývoj této skupiny i ostatních ještěrů.
Probereme si je podrobněji.
Nejstarším a nejdéle popsaným paleontologickým
nálezem malého ještěra je Ardeosaurus brevipes
Meyer, 1860, nalezený u obce Solnhofen (Německo,
Bavorsko) ve vrstvě deskového vápence spodní
Jury - Tithonian staré 145 mil. let až Kimmeridgian
staré 157 – 152 mil. let. V této lokalitě a vrstvě byl
např. nalezen i známý Archeopteryx. Další nálezy v
Německu, Francii a USA rozšířily stáří nálezů A.
brevipes na 157 až 112 mil. let. Exemplář uložený ve

Švédsku v Paleontologickém muzeu University v
Uppsale (původ: Solnhofen, Německo) měl délku
těla (L.) asi 186 mm, délku hlavy 50,0 mm a kratší
ocas než tělo (129 mm), celkovou délku asi 314 mm.
Obecně se udává délka těla mezi 16 a 20 cm.
Ardeosaurus byl přes 140 let považován za předka
gekonů (Gekkota), poslední práce ho však přiřazují
spíše jako předka ke scinkovcům (Scincomorpha),
někteří autoři dokonce jako předka hadů
(Serpentes). Tato diskuse mezi paleontology a
herpetology není ještě uzavřená.
Podobným pravěkým jurským ještěrem byl
Bavarisaurus macrodactylus Hoffstetter, 1953. Byl
menší než Ardeosaurus, typový exemplář měl délku
těla asi 160 mm. Našel se rovněž v deskovém
vápenci u Solnhofenu v Bavorsku, Německo, ve
vrstvě Tithonian. Jeho stáří se odhaduje na 151 -

V Uppsale uložený exemplář Ardeosaurus brevipes (Solnhofen, Bavorsko) po preparaci (Matter 1981).
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Rekonstrukce exempláře Ardeosaurus brevipes
(Ghedo 2010).
146 mil. let. Bavarisaurus je dosud stále považován
za předka gekonů (Gekkota). Je zajímavostí, že
typus druhu Bavarisaurus macrodactylus byl
objeven
při
nálezu
malého
dinosaura
Compsognathus longipes v jeho tělní dutině jako
kořist. Z taxonomického hlediska je rovněž
zajímavé, že při popisu byl s tímto druhem
synonymisován druh Homoeosaurus macrodactylus
Wagler, 1854. Vrchní (temenní) otvor na jeho
diapsidní lebce je značně zvětšený a končetiny mají
dlouhé silné prsty.
Dalším
ještěrem
blízkým
předchozím
je
Eichstaettisaurus schroederi (Broili, 1938). Byl
původně popsán jako Ardeosaurus schroederi.
Nalezen byl v podobných vrstvách deskového
vápence u obce Winterhof u Eichstättu v Německu
(Bavorsko). Stáří 151 – 146 mil. let (Tithonian).
Typový exemplář měl velikost podobnou jako
Ardeosaurus, tedy délku těla 194 mm, délku lebky
50 mm, délku ocasu 120 mm (ocas je neúplný),
celkovou délku asi 314 mm. Nálezy dalšího
příbuzného druhu ( Eichstaettisaurus gouldi)
pocházely z Itálie. Podobně jako Ardeosaurus byl i
Eichstaettisaurus dlouho považován za předka
gekonů. Ve většině posledních prací (Evans et al.
2010 aj.) je však na rozdíl od rodu Ardeosaurus
přiřazován stále obecně k infrařádu Gekkota.
Dalším druhem považovaným za možného předka
gekonů je Parviraptor estesi Evans, 1994,
pocházející z nálezů v Evropě i USA (170 mil. let),
který je ovšem některými autory považován spíše
za předka slepýšovců (Anguimorpha). Ti jsou rovněž
příslušníky stejného podřádu Scleroglossa.
Podobně Palaeolacerta bavarica Cocude-Michel,
1961, pocházející z nálezů v Německu (150 mil. let)
je řazena k předkům gekonů, někteří autoři ji ovšem
řadí pouze do příbuzenství k výše uvedenému
křídovému rodu Ardeosaurus, tedy obecně k
podřádu Scleroglossa. Má délku těla kolem 60 mm.

Kostra ještěra Bavarisaurus macrodactylus v
tělní dutině malého dinosaura
Compsognathus longipes (Nopcsa 1903).
Kandidáti na nejstaršího skutečného fosilního
gekona jsou tři. Nejspíše nejstarším z nich je
Hoburogekko suchanovi Alifanov 1989, pocházející z
lokality Khobur, distrikt Guchin-Us, centrální
Mongolsko. Jeho jméno v překladu znamená
„gekon z Khoburu Suchanovův“. Stáří zkamenělin
(části lebky a čelistí) je přibližně 113 mil. let (spodní
křída, Aptian/Albian). Tento gekon je považován za
příslušníka infrařádu Gekkota. Vzhledem k tomu, že
lebka měří 12 mm, lze délku těla tohoto gekona
odhadnout na asi 35 až 60 mm. Pravděpodobně
připomínal svým vzhledem recentní druh Bunopus
tuberculatus.
Druhý nejstarší fosilní gekon byl nalezen
zakonzervovaný v kousku jantaru pocházejícím z
dolu Hukawng v severním Myanmaru (2001). Šlo o
kousek velký jen asi 10 x 10 x 5 mm, kde byla část
zdeformovaného ocasu a pravá zachovalá pánevní
končetina. Gekon byl pojmenován Cretaceogekko
burmae Arnold & Poinar, 2008. Překlad jeho jména
znamená „křídový gekon barmský“. Pochází ze
spodní křídy, spodní Albian (97 – 110 mil. let). Je to
první gekon, u něhož jsou vidět lamely na prstech, s
vysokou pravděpodobností přísavné. Šupiny na
prstech a ocasu jsou zrníčkovité jako u současných
gekonů. Autoři odhadují délku těla tohoto gekona
na 15 mm a domnívají se oprávněně, že jde o
juvenilního jedince. Gekon Cretaceogekko burmae ,
resp. jeho zbytek těla v kousku jantaru, nedovoluje
tento druh zařadit do současných čeledí gekonů s

Bezobratlí
Ještěři
Hadi
Cestopis
Obojživelníci
Chov
Systematika
Reportáž

Rekonstrukce ještěra Bavarisaurus
macrodactylus (El Fosilmanico 2000).
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Vypreparovaný exemplář Eichstaettisaurus schroederi (Ghedo 2010).
obdobným přísavným aparátem na prstech, ale jen
obecně do infrařádu Gekkota.
Třetím nejstarším nálezem je gekon Gobekko
cretacius Borsuk-Białynicka, 1990. Pochází z lokality
Bayan Dzak, jižní Gobi, Mongolsko. Stáří asi 84 mil.
let (Santonian/Campanian, svrchní křída). Jméno v
překladu znamená „gekon z Gobi křídový“. Byla
nalezena téměř komplexní lebka s dolní čelistí,
značně fragmentární. Velikost je téměř shodná s
Hoburogekko suchanovi (délka lebky 15 mm, šířka 8
mm; odhad délky těla 35 – 60 mm). Autorka popisu

ho řadí do čeledi Gekkonidae.
Dalším nálezem z mladší

doby je gekon
Myrmecodaptria microphagosa Gao & Norell, 2000.
Pochází z paleologické lokality Ukhaa Tolgod na
jihu pouště Gobi v Mongolsku, stáří kolem 72 mil. let
(Campanian/Maastrichtian, vrchní křída). Jeho
jméno v překladu znamená „mravenečník živící se
malou potravou“. Zachovala se pouze téměř
kompletní lebka s dolní čelistí. Ta měří na délku 25
mm, na šířku 12,2 mm a na výšku 8,9 mm. Lebka je
tedy velmi plochá a přitom dosti dlouhá. Celková

Pozitiv a negativ zkameněliny ještěra Palaeolacerta bavarica (Ghedo 2010).
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Lebka gekona Hoburogekko suchanovi (Daza et al.
2012).

Čelist Hoburogekko suchanovii. Vysvětlivky:
(B) dr = lamina dentalis = zubní lamela
(linie); mc = meckeliální kanál; splf = kostní
ploška. Měřítko: 5 mm.
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délka těla tohoto zvláštního gekona mohla být mladšího data, pocházejí ze starších třetihor až
odhadem asi 50 – 70 mm. Řadí se obecně do starších čtvrtohor. Ty si probereme v dalším díle
infrařádu Gekkota.
tohoto seriálu.
Další nálezy fosilních gekonů jsou již podstatně
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Rekonstrukce vzhledu hlavy gekona Hoburogekko
suchanovi na základě ošupení a oka druhu Bunopus
tuberculatus (Daza et al. 2012).
Gekon Cretaceogekko burmae. Nahoře úsek
ocasu, uprostřed pravá pánevní končetina,
na prstech lamely (Arnold & Poinar 2008).
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Lebka gekona Gobekko cretacius (M. Borsuk-Białynicka 1990)

Lebka gekona Myrmecodaptria microphagosa – pohled z boku

42

Lebka gekona
Myrmecodaptria
microphagosa – pohled zdola

Detail prstů Cretaceogekko burmae s
přísavnými lamelami
(Arnold & Poinar 2008).

Lebka gekona Myrmecodaptria
microphagosa –
pohled shora

Akce - červen, červenec
Obojživelníci - krásní ve vodě i na souši Zoo Trhy Plzeň
Výstava fotografií, ukázka živých obojživelníků,
program pro školní a jiné skupiny.
Duben - červen, Vlastivědné muzeum Nymburk.
www.polabskemuzeum.cz

Prodej exotických zvířat.
8. června, 22. července, KD Peklo, Plzeň.
9:00 – 12:00
www.zootrhy.wz.cz

Živá exotika Praha

Faunatrhy Ostrava

Prodej a výměna exotických zvířat a rostlin.
1. června, Křižíkův pavilon E, Výstaviště Praha –
Holešovice.
10:00 – 14:00 pro návštěvníky, 8:00 – 15:00 pro
prodejce.
www.zivaexotika.cz

Ostravská burza se všemožnými druhy zvířat.
16. června, 21. července, výstaviště Černá Louka,
Ostrava.
8:00 – 12:00
www.faunatrhy.cz

Fauna hobby Brno
Tradiční terarijní trhy spojené s výměnou a
prodejem zvířat.
23. června, Kongresové centrum, Výstaviště, Brno –
Pisárky
Od 8:00 pro prodejce, od 9:00 pro návštěvníky.
www.faunahobbybrno.webnode.cz

Faunatrhy Liberec
Liberecké terarijní trhy.
22. června, Centrum Babylon, Liberec
Od 8:00 pro prodejce, od 10:00 pro návštěvníky.
www.faunatrhyliberec.wz.cz

Aquatera Olomouc
Prodejní burza pro akvaristy i teraristy.
1. června, SŠ polytechnická, budova OV3, Olomouc.
8:00 – 12:00
www.aquateraolomouc.cz
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Faunatrhy Sobotka
Prodej, nákup a výkup exotických zvířat přímo od
chovatelů.
9. června, 14. července, Sokolovna Sobotka u Jičína
8:30 – 10:30
www.faunatrhysobotka.cz

Aqua-Terra-Flóra
Nejen teraristická burza v Hradci Králové.
16. června, KC Aldis, Hradec Králové
9:00

Akva-Tera trhy Kroměříž
Trhy pořádané Kroměřížským akvaristickým
spolkem.
8. června, SŠ Centrum odborné přípravy technické,
Kroměříž
9:00 – 13:00
www.akvakm.eu

TERA České Budějovice
Výměnu a prodej terarijních zvířat, živého a
preparovaného hmyzu, živého a neživého krmiva,
rostlin, přírodnin a chovatelských potřeb.
22. června, Spolkový a kulturní dům SLAVIE, České
Budějovice.
8:00 – 13:00 pro vystavovatele, 9:00 – 13:00 pro
návštěvníky.
www.teracb.cz
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